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ก
คํานํา

คูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ ฉบับนี้ ผูเขียนไดจัดทํา
ข้ึนโดยรวบรวมหลักเกณฑในการพิจารณารางความตกลงระหวางประเทศ ประเภทตางๆ เชน สัญญา
(contract) บันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ความตกลง (Agreement)
เปนตน ซึ่งผูเขียนไดนําหลักเกณฑดังกลาวลงตีพิมพในวารสารขาวปศุสัตว ในปท่ี ๓๔ ฉบับท่ี ๒๘๒ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๓-ธันวาคม ๒๕๕๔ หนา ๒๕-๒๗ และไดจัดทําเปนคูมือเพ่ือใหมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณและ
สะดวกในการใชอางอิงในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ หลักเกณฑการตรวจพิจารณาตามคูมือฉบับนี้ เปน
หลักเกณฑท่ีผูเขียนไดกําหนดเปนแนวทางในการตรวจรางอยางเปนระบบและมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนแนนอน
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ อีกท้ังไดยกตัวอยางเอกสารท่ีไดตรวจรางเฉพาะท่ีมีความสําคัญมา
กลาวถึงในเนื้อหา และแนบเปนภาคผนวกเพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังไดแนบกฎหมายและ
ระเบียบท่ีตองใชในการตรวจพิจารณาดวย เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ทําใหคูมือฉบับนี้ เปนคูมือท่ีมีความสมบูรณ สามารถใชเปน
แนวทางในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศได ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาสํานักกฎหมายและ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กองปศุสัตวตางประเทศ จะนําไปใชในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
เนื่องจากขณะนี้ ผูเขียนยังคงไดรับมอบหมายใหตรวจรางความตกลงระหวางประเทศแตเพียงผูเดียว ฉะนั้น
คูมือฉบับนี้จะชวยฝกฝนใหนิติกร สํานักกฎหมาย สามารถตรวจรางความตกลงระหวางประเทศได เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานอีกทางหนึ่ง
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติ
วา “หนังสือสัญญาใดท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง
ดังกลาว” ฉะนั้น หนังสือสัญญา ๕ ประเภท ดังตอไปนี้ ตองสงใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ จึงจะดําเนินการ
จัดทําได คือ

(๑) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ

(๒) หนังสือสัญญาท่ีจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสญัญา
(๓) หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
(๔) หนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง

กวางขวาง
(๕) หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันดานการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
กรมปศุสัตวเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ (Competent Authority : CA) ในดานการปศุสัตว

ของรัฐบาลไทย จึงมีความจําเปนตองมีการรวมมือกับหนวยงานรัฐบาลตางประเทศตางๆ องคการระหวาง
ประเทศท่ีเก่ียวของกับดานการปศุสัตว เชน องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization
for Animal Health : OIE) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาติ (Food and Agriculture
Organization of The United Nations : FAO) หรือรวมมือหรือทําความตกลงกับองคการเอกชน
ตางประเทศ เชน สมาคมพิทักษสัตวแหงโลก (World Society for the Protection of Animals : WSPA)
เปนตน การลงนามความตกลงระหวางประเทศดังกลาวนั้น ตองพิจารณาเนื้อหาความตกลงนั้นๆ ประกอบ
ซึ่งความตกลงระหวางประเทศจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน สนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention)
เปนตน ในสวนของกรมปศุสัตวนั้น ไดลงนามความตกลงกับหนวยงานรัฐบาลตางประเทศตางๆ องคการ
ระหวางประเทศ และองคการเอกชนตางประเทศ ในรูปแบบความตกลงท่ีแตกตางกันไป ไดแก หนังสือ
แลกเปลี่ยน (Letter of Exchange) บันทึกขอตกลง (Letter of Agreement) แถลงการณ (Declaration)
และสัญญา (Contract) ท้ังนี้ การพิจารณาตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ มิไดพิจารณา
เพียงแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเทานั้น ยังตองพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ วาความตกลงดังกลาวมีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือไม หากมีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย ก็ตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ท้ังนี้  การสงเรื่องความตกลงระหวางประเทศให
คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น จะตองถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๓๕ และตามนัยหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ กลาวคือ ตองสงราง
สัญญาหรือบันทึกขอตกลงดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใหความเห็นกอน แตหากความตกลง
นั้นไมมีผลผูกพันรัฐบาลไทย และเปนความตกลงทางวิชาการก็จะตองพิจารณาตามกฎกระทรวงแบงสวน



๒
ราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือตีความใหกรมปศุสัตวสามารถลงนามความ
ตกลงระหวางประเทศนั้นๆ ได

ดังนั้น การตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศจึงตองพิจารณา
กฎหมายหลายฉบับ เริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตีความวาความตกลงนั้นมีผลผูกพันรัฐบาลไทย
หรือไม ตองวินิจฉัยอยางไร และท่ียากและไมมีนิติกรใดรับผิดชอบงานนี้เลย นอกจากผูเขียน คือ การอานและ
ตีความสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศใหเขาใจ รูศัพทท่ีเปนคําเฉพาะ ความรูในการใชภาษาอังกฤษ
จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด จากความยุงยากดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญา
และบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือกําหนดแนวทางใหนิติกรอ่ืนสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึก
ขอตกลงไดบาง และเพ่ือใชเปนคูมือใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมปศุสัตวท่ีเก่ียวของกับการทําความตกลงกับ
ตางประเทศใชในการพิจารณาทําความตกลงกับตางประเทศในเบื้องตน กอนท่ีจะสงเรื่องใหสํานักกฎหมาย
ไดตรวจพิจารณา
๑.๒ วัตถุประสงคในการศึกษา

๑. ศึกษาวิเคราะหข้ันตอนการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ
๒. ศึกษาวิเคราะหกฎหมายท่ีตองใชประกอบในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง

ระหวางประเทศ ท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ
๓. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศท่ีตองสง

เรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และรางท่ีไมตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๔. ศึกษาและวิเคราะหศัพทภาษาอังกฤษสําคัญท่ีปรากฏในความตกลงระหวางประเทศ
๕. เพ่ือใหสํานักกฎหมายมีคูมือในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ

เพ่ือใหนิติกรสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศได
๑.๓ วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา

ผูเขียนรวบรวมขอมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลตางๆ จากเอกสาร เชน
สัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ หนังสือคําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และศึกษาความหมาย
ของคําศัพทจากดิกชันนารี รวมท้ังศึกษากฎหมายระหวางประเทศ เชน อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวาง
ประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ เปนตน
๑.๔ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. กรมปศุสัตวสามารถสามารถทําความตกลงกับตางประเทศ โดยเฉพาะดานการวิจัยดาน
การสัตวแพทย เปนประโยชนแกกรมปศุสัตว เนื่องจากมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการวินิจฉัยวาสัญญาและบันทึก
ขอตกลงระหวางประเทศประเภทใด กรมปศุสัตวสามารถลงนามได และสัญญาและบันทึกขอตกลงประเภทใดท่ี
ตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๒. นิติกร สํานักกฎหมาย และเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กองปศุสัตว
ตางประเทศ สามารถใชตัวอยางรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีผานการตรวจพิจารณาแลว ประกอบการตรวจ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศท่ีไดรับมอบหมายได



๓
๓. กรมปศุสัตว มีคูมือหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง

ระหวางประเทศ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ทําใหเพ่ิมพูนความรูดานภาษาอังกฤษ และเทคนิคการตรวจราง
สัญญาและความตกลงระหวางประเทศแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน



บทที่ ๒
ประเภทของความตกลงระหวางประเทศ

๒.๑ ความตกลงระหวางประเทศ
เนื้อหาตั้งแตบทท่ี ๒ เปนตนไปจนจบบทท่ี ๕ ผูเขียนขอเรียกสัญญาและบันทึกขอตกลง

ระหวางประเทศวา “ความตกลงระหวางประเทศ” เพ่ือใหสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งให
ความหมายของความตกลงระหวางประเทศไววา ความตกลงระหวางประเทศ คือ การแสดงเจตนาซึ่งเปน
คําเสนอ เม่ือมีคําสนองตองตรงกันจึงเกิดเปนความสัมพันธข้ึน โดยเปนการตกลงกันระหวางรัฐกับรัฐ มิไดเปน
การภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือเปนการตกลงระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศดวยกัน เม่ือมีการตกลงกันดังกลาวแลว จึงเกิดเปนความตกลงระหวางประเทศ

ความตกลงระหวางประเทศแบงได ๔ กลุม ดังนี้
กลุมท่ี ๑
(๑) TREATY สนธิสัญญา เปนความตกลงท่ีมีลักษณะเปนทางการ เดิมมักทําระหวางประมุข

ของรัฐท่ีเปนพระมหากษัตริย หรือผูนําชั้นสูง เพ่ือแสดงความเปนพิธีการ และความยิ่งใหญ เปนตราสาร
สมบูรณแบบ นิยมทํากันระหวางสองประเทศ แตก็มีขอยกเวน ทํากันระหวางหลายประเทศ เชน TREATY OF
ROME

(๒) CONVENTION อนุสัญญา โดยมากทํากันระหวางหลายประเทศท่ีมาประชุมกันและจัด
วางบทบัญญัติเปนขอผูกพันข้ึนระหวางภาคี บางทีก็จัดวางหลักเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ เชน
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต ๑๙๖๑ (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC
RELATIONS 1969)

(๓) PROTOCOL พิธีสาร ไดแก ตราสารอันบรรจุไวซึ่งความตกลงท่ีมีความสําคัญรองลงมา
จากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเปนตราสารตอทาย กําหนดรายละเอียด หรือแกไขสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญา ในบางกรณีอาจใชเปนการใหโอกาสภาคีท่ีจะเลือกไดวาตนตองการจะผูกพันในระดับใด หรือ พิธีสาร
เผื่อเลือก (OPTIONAL PROTOCOL)

(๔) AGREEMENT ความตกลง เปนตราสารท่ีนิยมทํากันเพราะมีความเรียบงาย ลดข้ันตอน
ของแบบแผนพิธีการตางๆ ลง

(๕) ARRANGEMENT ขอตกลง มีความสําคัญรองลงมาจากความตกลง ใชกําหนด
รายละเอียดประกอบความตกลง

(๖) GENERAL ACT กรรมสารท่ัวไป มีความผูกพันทางกฎหมาย เชน กรรมสารท่ัวไปฉบับ
ปรับปรุงเพ่ือการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศโดยสันติวิธี

(๗) FINAL ACT กรรมสารสุดทาย เปนคําแถลงสรุปรายละเอียดตั้งแตเริ่มตนจนจบ การทํา
สนธิสัญญา หรืออนุสัญญา และอาจมีขอแนะนําดวย

กลุมท่ี ๒
(๑) CHAPTER กฎบัตร ตราสารกอตั้งองคการระหวางประเทศถือเปนแมบทในการ

ดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ เชน CHAPTER OF THE UNITED NATIONS หรือกฎบัตร
สหประชาชาติ กฎบัตรมีขอผูกพันแนนอน จึงจัดอยูในกลุมสนธิสัญญา แตมีกฎบัตรบางอยางไมมีขอผูกพันตาม
กฎหมาย เชน ATLANTIC CHAPTER ซึ่งเปนปฏิญญารวมกันระหวางอเมริกา โดยโรสเวลตและอังกฤษโดย
เชอรชิล แถลงนโยบายรวมกันบางประการ โดยหวังวาจะทําใหอนาคตของโลกดีข้ึน แตไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมายแตอยางใด



๕
(๒) PACT ตราสารหลักของกลุม เชน NATO PACT (NORTH ATLANTIC TREATY

ORGANIZATION PACT) เปนตราสารรวมมือกันบางประการของกลุมแอตแลนติกเหนือ
(๓) STATUE ธรรมนูญ เชน ธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรืออาจเปนธรรมนูญ

กอตั้งกลุมก็ได
(๔) ARTICLES OF AGREEMENT มาตราบท เปนตราสารกอตั้งองคกรแตมีชื่อเรียกตาง

ออกไป เชน ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND 1944
กลุมท่ี ๓
(๑) Aide-Mémoire บันทึกชวยจํา
(๒) Procés-verbal บันทึกวาจา เริ่มจากมีการพบปะพูดจากันกอน ภายหลังจึงบันทึกไววา

พูดกันวาอยางไร มีสิ่งใดท่ีตกลงจะใหมีผลผูกพันกัน
(๓) Memorandum บันทึก
(๔) Memorandum of Understanding บันทึกความเขาใจ
(๕) Communique แถลงการณ
กลุมท่ี ๔
(๑) MODUS VIVENDI โมดุส วิเวนดิ หมายถึงความตกลงชั่วคราว ทําไวเพราะอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในภายหนาได
(๒) DECLARATION ปฏิญญา มี ๓ ความหมาย
ประเภทท่ี ๑ ความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนขอผูกพัน เชน ปฏิญญากรุงปารีส

ค.ศ. ๑๘๕๖ (DECLARATION OF PARIS 1856)
ประเภทท่ี ๒ ปฏิญญาฝายเดียว เชน ปฏิญญาประกาศสงคราม (DECLARATION OF WAR)
ประเภทท่ี ๓ ปฏิญญาซึ่งแถลงใหทราบถึงเจตนา ความเห็นในบางเรื่อง เชน ปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชน (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)
ท้ังนี้ ความตกลงระหวางประเทศท่ีผูเขียนไดตรวจพิจารณาสวนมาเปนบันทึกความเขาใจ

(Memorandum of Understanding) ความตกลง (Agreement, Letter of Agreement) และหนังสือ
แลกเปลี่ยน (Letter of Exchange)

๒.๒ สนธิสัญญา
ความตกลงระหวางประเทศท่ีผูเขียนตองยกมาอธิบายคือ “สนธิสัญญา” ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง

“หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ดังนั้น
ผูเขียนจึงขอกลาวอธิบาย ความหมายของสนธิสัญญาโดยละเอียด

สนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969) ไดใหคํานิยามของคําวาสนธิสัญญาไวใน มาตรา ๒ ขอ ๑ (a)
วา “สนธิสัญญา” หมายความถึง ความตกลงระหวางประเทศท่ีไดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตางๆ
และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะไดทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับเขาดวยกัน
และไมวาจะเรียกชื่ออยางใด (“Treaty” means and international agreement concluded between
States in written form and governed by international law, whether embodied in a single
instrument or in two or more related instrument and whatever in particular designation)



๖
จากคํานิยามดังกลาวจึงแยกองคประกอบของสนธิสัญญาได ๔ ประการ ดังนี้
(๑) เปนความตกลงระหวางประเทศ
สนธิสัญญาเปนการกระทําทางกฎหมายท่ีทําตั้งแตสองฝายข้ึนไป เพ่ือกอใหเกิดความผูกพัน

ตามท่ีไดตกลงกันไวในสนธิสัญญาระหวางภาคีของสนธิสัญญา โดยปกติคือ รัฐ แตองคการระหวางประเทศก็มี
ความสามารถเขาเปนภาคีสนธิสัญญาไดเชนกัน ตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน
ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations 1986) กําหนดคํานิยามไววา “สนธิสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศซึ่งอยูภายใต
กฎหมายระหวางประเทศท่ีไดทําเปนลายลักษณอักษร อยูในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้

(i) ระหวางรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐกับองคการะหวางประเทศองคการหนึ่งหรือหลายองคการ
(ii) ระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ไมวาจะไดทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือ

หลายฉบับเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่ออยางใด
(“Treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in
written form :

(i) between one or more States and one or more international organizations;
or

(ii) between international organizations, whether that agreement is embodies
in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular
designation)

(๒) ทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร
สนธิสัญญาทุกฉบับจะตองทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ความตกลงระหวางประเทศท่ี

ทําข้ึนดวยวาจา (Accord Verbal, Verbal Agreement) จึงมิใชสนธิสัญญา
(๓) ระหวางรัฐตางๆ
สนธิสัญญาตองเปนความตกลงระหวางรัฐเทานั้น มิใชความตกลงท่ีรัฐทํากับเอกชน อยางไรก็

ตาม องคการระหวางประเทศก็มีความสามารถเปนภาคีของสนธิสัญญาได ดังนั้น สนธิสัญญาจึงไมไดจํากัดวา
ตองเปนความตกลงระหวางประเทศหรือระหวางรัฐเทานั้น แตยังรวมถึงกรณีองคการระหวางประเทศเขารวม
เปนภาคีดวย โดยอาจเปนการทําสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการ
ระหวางประเทศดวยกันเอง

๔. อยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
สนธิสัญญายอมอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ มิใชอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง ดังนั้น ความสมบูรณของสนธิสัญญา การมีผลใชบังคับ ผลทางกฎหมาย และ
การสิ้นสุด ตองเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ

๒.๓ หนังสือสัญญา
“หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีความหมายเชนเดียวกันกับ “สนธิสัญญา” ตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)
และตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the



๗
Law of Treaties between States and International Organizations 1986) จึงมีรูปแบบของความตกลง
ตางๆ ท่ีมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน อนุสัญญา (convention) พิธีสาร (protocol) กฎบัตร (chapter)
ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act) บันทึกแลกเปลี่ยน (exchange of notes)
บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) เปนตน ดังท่ีไดกลาวอธิบายมาแลวขางตน



บทที่ ๓
หลักการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ

ดังท่ีไดกลาวอธิบายมาแลวในบทท่ี ๒ เก่ียวกับความตกลงระหวางประเทศ สนธิสัญญา และ
หนังสือสัญญา ในบทนี้จึงขอกลาวถึงข้ันตอนการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ ซึ่งผูเขียนไดวิเคราะห
จากประสบการณทํางานในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ จนเกิดเปนหลักเกณฑในการตรวจราง
ความตกลงระหวางประเทศ อยางมีระบบ เปนไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

ท้ังนี้ กอนท่ีจะกลาวถึงหลักเกณฑในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ ผูเขียนขอ
กลาวถึงภาพรวมกระบวนการทํางานในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ รวมท้ังกรอบเวลาในการ
ทํางาน โดยมีข้ันตอนในการทํางาน ดังนี้

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง เริ่มตั้งแตไดรับมอบหมายงาน (ปจจุบันนี้ผูเขียนเปนผูพิจารณารางความตกลง
ระหวางประเทศแตเพียงผูเดียว) เม่ือไดรับมอบหมายงานแลว ใหอานบันทึกขอความแลวอานรางความตกลง
ซึ่งมีจํานวนหนาแตกตางกันไป การอานรางความตกลงรอบแรกใหอานโดย scan reading รอบสองใหอานลง
รายละเอียดท่ีสําคัญ รอบสามใหอานประเด็นท่ีเปนปญหาหรือคาดวาจะเปนปญหา ตองเขาใจรางความตกลง
อยางกระจางแจง หากขอมูลยังไมชัดเจนหรือไมเพียงพอใหหนวยงานตนเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติม ผูเขียนมีขอสังเกต
วาการใหหนวยงานตนเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติมนั้นควรทําเปนหนังสืออยางเปนทางการภายใน ๑ วันนับแตไดรับเรื่อง
ควรใหชี้แจงโดยทันที มิใชเก็บเรื่องไวหลายวันแลวคอยหนังสือถามไปทีหลัง จะสงผลใหเรื่องลาชามีลักษณะ
เปนการดองเรื่องไว

ข้ันตอนท่ีสอง นําขอมูลมาวิเคราะหตามหลักเกณฑในการพิจารณาท้ังสี่หลักเกณฑดังท่ีจะได
กลาวตอไป

ข้ันตอนท่ีสาม สรุปเรื่องเสนอกรมปศุสัตวเพ่ือลงนามความตกลงระหวางประเทศ กรณีความ
ตกลงดังกลาวไมมีผลผูกพันรัฐบาลและอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมปศุสัตว หรือเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเพ่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีท่ีความ
ตกลงดังกลาวมีผลผูกพันรัฐบาล

การทํางานตรวจรางความตกลงระหวางประเทศท้ังสามข้ันตอนดังกลาว ใชเวลา ๓ วันทําการ
หากรางความตกลงมีความซับซอน หรือตองอานเอกสารภาษาอังกฤษจํานวนมากใหขยายเวลาไดไมเกิน ๕ วันทํา
การ ท้ังนี้ การดําเนินการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ ผูเขียนสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเพียงอาน
รางความตกลงแบบ scan reading ก็สามารถทราบไดวารางความตกลงดังกลาวกรมปศุสัตวมีอํานาจลงนามได
หรือตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยผูเขียนไดวางหลักเกณฑในการพิจารณารางความตกลง
ระหวางประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ มี ๔ หลักเกณฑ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาวารางความตกลงเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิม่เติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม

ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน กับ
นานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ”
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“หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีความหมายเชนเดียวกันคําวา “สนธิสัญญา” ตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุง
เวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)
และตามมาตรา ๒ ขอ ๑ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการ
ระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the
Law of Treaties between States and International Organizations 1986) กลาวคือ เปนความตกลง
ระหวางรัฐกับรัฐ รัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเอง หากเปน
ความตกลงระหวางรัฐกับเอกชน หรือกับองคการเอกชนตางประเทศ ความตกลงดังกลาวไมเปนสนธิสัญญา
ตัวอยางเชน สัญญาสัมปทาน ลักษณะของสัญญาสัมปทานเปนความตกลงท่ีรัฐทํากับเอกชน แมรัฐตองผูกพัน
ตามสัญญา แตก็มิใชความผูกพันภายใตกฎหมายระหวางประเทศ แตเปนความผูกพันภายใตกฎหมายภายใน
ของรัฐนั้นเองหรือผูกพันภายใตกฎหมายภายในของรัฐอ่ืน ตามแตจะไดมีการตกลงกันไวเปนการเฉพาะ หรือ
มิฉะนั้นก็เปนไปตามหลักกฎหมายขัดกันภายใตกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล ความผูกพันตาม
สัญญาสัมปทานจึงมิใชความผูกพันตามสนธิสัญญา และไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
อีกตัวอยางท่ีนาสนใจ คือ การลงนามรางปฏิญญาสากลวาดวยสวัสดิภาพสัตว (UNIVERSIAL DECLARATION
ON ANIMAL WELFARE : UDAW) ระหวางกรมปศุสัตว กับ สมาคมพิทักษสัตวแหงโลก (World Society for
the Protection of Animals : WSPA) เปนการลงนามระหวางรัฐกับองคการเอกชนตางประเทศ จึงไมเปน
สนธิสัญญา เม่ือไมเปนสนธิสัญญาจึงไมเปนหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

หากรางความตกลงระหวางประเทศดังกลาวเปนการลงนามระหวางรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับ
องคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกันเปนสนธิสัญญา และเปนหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่งแลว จึงมาพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาตอไป

๓.๒ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม

ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ บัญญัติ
วา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันทางการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง
ดังกลาว”

จากมาตรา ๑๙๐ วรรคสองดังกลาว หากรางความตกลงระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ จะตองสงใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ

(๑) หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ

(๒) หนังสือสัญญาท่ีจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา



๑๐
(๓) หนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง

กวางขวาง
(๔) หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันทางการคา การลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
(๕) หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ
หากรางความตกลงระหวางประเทศ เปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง

แตไมเปนหนังสือสัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ใหพิจารณาหลักเกณฑตอไป

๓.๓ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม

ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ภาคผนวก ก.๑) กําหนดใหเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับองคการ
ระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การจัดทําความตกลงกับตางประเทศ
ท่ีไมกอใหเกิดผลผูกพันตอรัฐบาลไทยเปนกรณีท่ีไมเขาหลักเกณฑท่ีจะตองเสนอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ก.๒)
หลักเกณฑในการวินิจฉัยวารางความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือไม ตองพิจารณาเนื้อหา
สาระในความตกลงโดยละเอียด หากมีขอบทท่ีแสดงถึงการใชอํานาจของรัฐและอยูภายใตบังคับกฎหมาย
ระหวางประเทศ ตัวอยางเชน มีเงื่อนไขเก่ียวกับการระงับขอพิพาทโดยใหใชศาลตางประเทศ หรือ
อนุญาโตตุลาการตางประเทศ กําหนดใหผูกพันงบประมาณของหนวยงานโดยมิไดตั้งงบประมาณไว แตหากถึง
ขนาดผูกพันงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ ยอมเขาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ท่ีไดกลาวมาแลวในขอ ๒.๒ หากเปนความตกลงระหวางประเทศก็ตองยึดถือ
หลักปฏิบัติในฐานะท่ีเปนความตกลงระหวางประเทศ ตองสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา ๔ (๗)
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แตกอนท่ีหนวยงานตน
สังกัดจะสงความตกลงระหวางประเทศใหคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น ตองสงความตกลงดังกลาวใหกระทรวงการ
ตางประเทศพิจารณาใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ประกอบมติคณะรั ฐมนตรี เ ม่ือวัน ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามนัยหนั งสื อ
ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ (ภาคผนวก ก.๓) และตามนัยหนังสือ ดวนท่ีสุด
ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ภาคผนวก ก.๔) เม่ือกระทรวงการตางประเทศไดพิจารณาให
ความเห็นมาแลว จึงจัดทําหนังสือเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามรูปแบบ (template) ในระบบ
CAPNET (ภาคผนวก ก.๕) โดยจัดทําหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือนําเรียนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยหนังสือดังกลาวตองระบุความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศในการตรวจพิจารณารางความตกลงดวย นอกจากนี้ ในขอเสนอของสวนราชการ
ตองระบุขอเสนอขอแรกวาขอความเห็นชอบในการลงนามความตกลงระหวางประเทศ ขอสองตองระบุวาให
บุคคลใดลงนามความตกลง หากบุคคลท่ีจะลงนามฝายไทยมิใชนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ก็จะตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full
Powers) ใหกับผูลงนามไปในคราวเดียวกัน

แตหากความตกลงระหวางประเทศดังกลาว ไมมีขอบทท่ีแสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ หรือ
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ กรมปศุสัตวหนวยงานตนสังกัดเจาของเรื่องท่ีมีฐานะเปนกรมซึ่ง



๑๑
เปนนิติบุคคลนั้น สามารถลงนามจัดทําความตกลงระหวางประเทศดังกลาวไดหรือไมอยางไรนั้น ใหพิจารณา
หลักเกณฑในขอตอไป

๓.๔ พิจารณาวาความตกลงระหวางประเทศสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม

การทําความตกลงระหวางประเทศ ระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ซึ่งไมมีขอบทท่ีแสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ แตเปนความรวมมือในระดับหนวยงานเปน
เรื่องการปฏิบัติการ และเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ ไมเก่ียวของกับหนวยงาน
อ่ืน เชน ความตกลงเก่ียวกับความรวมมือในรูปแบบตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอสนเทศ การแลกเปลี่ยนการ
เยือน บุคลากร เปนตน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้น กรณีกรมปศุสัตวทํา
ความตกลงระหวางประเทศกับหนวยงานรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ตองพิจารณาวาราง
ความตกลงดังกลาวสอดคลองกับภารกิจกรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคผนวก ก.๖) หรือไม อยางไร ตัวอยางเชน Secondment Agreement
ระหวาง Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation : CSIRO) กับ กรมปศุสัตว
(ภาคผนวก ข.๑) การลงนามดังกลาวมีผลผูกพันเพียงกรมปศุสัตวตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแก
เจาหนาท่ีจาก CSIRO เพ่ือใหสามารถฝกอบรมและถายทอดความรูดานการพัฒนา recombinant vaccine
แกเจาหนาท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยมีผลผูกพันงบประมาณระยะสั้นในโครงการฝกอบมเชิง
ปฏิบัติการดานการพัฒนา recombinant vaccine โดยใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย อีกตัวอยาง
หนึ่ง เชน Memorandum of Understanding ระหวาง กรมปศุสัตว กับ National Institute of Animal
Health ประเทศญี่ปุน (ภาคผนวก ข.๒) เพ่ีอดําเนินโครงการ “Epidemiological Research Collaboration
on Avian Influenza and Zoonotic Disease in Thailand and Neighbouring Countries” ซึ่งเปนความ
ตกลงทางวิชาการเก่ียวกับเชื้อไวรัสตางๆ เปนความตกลงทางวิชาการดานการสัตวแพทย อยูในภารกิจ
กรมปศุสัตว เปนตน

ดังนั้น หากรางความตกลงระหวางประเทศดังกลาวไมมีขอบทท่ีแสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ
หรือไมอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ และสอดคลองกันภารกิจของกรมปศุสัตวตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยอมอยูในอํานาจของกรมปศุสัตวท่ีจะ
ลงนามความตกลงดังกลาวได

๓.๕ สรุป Flow Chart ข้ันตอนการทํางานตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ
๑. รับเรื่อง

อานบันทึกขอความ และรางความตกลงอยางนอย ๓ ครั้งจนเขาใจ/
หากขอมูลไมชัดเจนหรือขอมูลยังไมเพียงพอ ใหหนวยงานตนเรื่องชี้แจงเปนหนังสือ

๒. นําขอมูลมาวิเคราะห
ตามหลักเกณฑการพิจารณาท้ังสี่ประการ ตามขอ ๒.๑-๒.๔

๓. สรุปเรื่องเสนอกรมปศุสัตว
เพ่ือลงนามความตกลงระหวางประเทศ หรือเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบ แลวแตกรณี



บทที่ ๔
ปญหาอุปสรรคในการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ

๔.๑ ปญหาดานภาษาท่ีใชในการตรวจ
ความตกลงระหวางประเทศท่ีผานการตรวจพิจารณาท่ีผูเขียนไดตรวจพิจารณาท้ังหมดเปน

ภาษาอังกฤษ ผูตรวจรางตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับพอใช ระดับดี ถึงระดับดีมาก ซึ่งความตกลงแตละ
ประเภทจะมีความยากงาย ความซับซอน และความยาวของเนื้อหาสาระท่ีแตกตางกันไป จากขอจํากัดดาน
ภาษาท่ีใชในการตรวจดังกลาว ทําใหการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศมีนิติกรผูรับผิดชอบอยูเพียงไมก่ี
คน และในภายหลังเหลือเพียงผูเขียนเพียงผูเดียวท่ีสามารถตรวจรางความตกลงระหวางประเทศได จึงจําเปน
อยางมากท่ีตองจัดทําคูมือใหนิติกรอ่ืนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสามารถฝกฝนตรวจรางความตกลง
ระหวางประเทศได

๔.๒ ปญหาการตีความรางความตกลง
การพิจารณาตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ ผูเขียนไดกําหนดหลักเกณฑในการ

พิจารณาไว ๔ ข้ันตอน ดังท่ีไดกลาวไวแลวในบทท่ี ๓ กลาวคือ
ข้ันตอนท่ี ๑ พิจารณาวารางความตกลงเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม

ข้ันตอนท่ี ๒ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ หรือไม

ข้ันตอนท่ี ๓ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ตาม
มาตรา ๔ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม

ข้ันตอนท่ี ๔ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม

การพิจารณาท้ังสี่ข้ันตอนดังกลาวขางตนตองใชหลักการตีความ โดยในข้ันตอนแรกตอง
พิจารณาตีความวารางความตกลงดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง หรือไม ซึ่งตอง
เทียบเคียงกับ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
กฎหมายสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศดวยกัน
ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งไมมีความยุงยากในการตีความ

เม่ือเขาสูการพิจารณาในข้ันตอนท่ีสอง ตองตีความวารางความตกลงดังกลาวเปนหนังสือ
สัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม ซึ่งคอนขางมีปญหาในการตีความเนื่องจาก
กฎหมายกําหนดความหมายลักษณะกวาง และโดยหลักแลว ตองตีความใหไดวารางความตกลงระหวาง
ประเทศไมเปนหนังสือสัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เนื่องจากหากเขาหลักเกณฑเปน
หนังสือสัญญาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ก็ตองสงเรื่องใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ และ
ไมตองพิจารณาข้ันตอนท่ีสามและสี่ตอไป

หากตีความแลวรางความตกลงไมเปนหนังสือสัญญาอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสองแลว จึงมาพิจารณาในข้ันตอนท่ีสามวา ความตกลงระหวางประเทศมีผลผูกพันรัฐบาลไทยหรือไม ซึ่ง
ตองพิจารณา ๒ หลักเกณฑ คือ มีขอบทท่ีแสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ และอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวาง
ประเทศ หากเขาหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง ก็ไมมีผลผูกพันรัฐบาลไทย หลังจากนั้นมาพิจารณาข้ันตอนท่ีสี่



๑๓
ควบคูไปกับข้ันตอนท่ีสาม คือ พิจารณาวารางความตกลงระหวางประเทศดังกลาวสอดคลองกับภารกิจของ
กรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(เดิมพิจารณาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙) รางความตกลงระหวางประเทศสวนมากท่ีผูเขียนตรวจไมมีขอบท
ท่ีแสดงถึงการใชอํานาจของรัฐ แตอยูภายใตบังคับกฎหมายระหวางประเทศ ตัวอยางเชน Expression of
Mutual Agreement for the Twinning Brucellosis Laboratories in France and Thailand เปนการ
ลงนามระหวางหนวยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ และกรมปศุสัตวซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐบาลไทย (ภาคผนวก ข.๓) Memorandum of Understanding ระหวางกรมปศุสัตว กับ
National Institute of Animal Health ประเทศญี่ปุน เปนความตกลงดานความรวมมือทางวิชาการ
(ภาคผนวก ข.๔) เปนตน สวนรางความตกลงระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ตองสงเรื่องให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ตัวอยางเชน การลงนามหนังสือแลกเปลี่ยน (Letter of Exchange) ระหวาง
กรมปศุสัตว กับ องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ เพ่ือจัดตั้งสํานักงานยอยประจําภูมิภาคเองเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (OIE Sub-Regional Representation for South East Asia) (ภาคผนวก ข.๕)
Memorandum of Understanding between Members of the Association of South East Asian
Nations (ASEAN) and the World Organisation for Animal Health (OIE) (ภาคผนวก ข.๖) ประเทศไทย
ในฐานะภาคีของอาเซียนตองมีผลผูกพันตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในบันทึกความเขาใจดวย จึงเปนกรณีมีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาท้ังสองรางความตกลงดังกลาวขางตนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความ
เห็นชอบนั้น มิไดมีผลผูกพันเฉพาะแตกรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยเทานั้น แตมีผลผูกพันใน
ระดับรัฐตอรัฐ จึงเปนกรณีมีผลผูกพันรัฐบาลไทยอยางเห็นไดชัด จึงตองเสนอเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘



บทที่ ๕
ตัวอยางการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศ

รางความตกลงระหวางประเทศท่ีผูเขียนนํามายกตัวอยางไวในบทนี้ เปนความตกลงท่ีมีการ
ลงนามเปนประจําซึ่งมีรูปแบบเดียวกันเปนแบบฟอรมมาตรฐาน โดยนํามาพิจารณาเพียง ๒ ตัวอยาง

๕.๑ รางความตกลงระหวางกรมปศุสัตวกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations : FAO) (ภาคผนวก ข.๗)

กรมปศุสัตวไดดําเนินโครงการพัฒนาหนวยฝกอบรมนายสัตวแพทยนักระบาดวิทยาภาคสนาม
ตอเนื่อง (Field Epidemiology Training Program for Veterinarian, FETPV) มาเปนระยะเวลานานหลาย
ปตอเนื่องกัน โดยไดรับการสนับสนุนดานการเงินมาใชในการดําเนินโครงการท้ังหมดจาก FAO ซึ่งเปน
หนวยงานผูใหทุนในลักษณะใหเปลา แตตองลงนามในเอกสารความตกลง (Letter of Agreement)
ตามรูปแบบท่ี FAO กําหนด ซึ่งเปนแบบฟอรมมาตรฐาน ดังนั้น ในการดําเนินโครงการ FETPV แตละป
กรมปศุสัตวจึงตองลงนาม Letter of Agreement ทุกครั้ง เพ่ือรับการสนับสนุนดานการเงินจาก FAO มาใชใน
การดําเนินโครงการ FETPV ท้ังนี้ ใน Letter of Agreement ขอ ๗ การระงับขอพิพาท (Settlement of
Disputes) กําหนดเงื่อนไขไว ๓ ข้ันตอน ตาม a-c โดยในขอ a กําหนดใหการระงับขอพิพาทเก่ียวกับการ
ตีความและการปฏิบัติตามความตกลงนี้ ใหท้ังสองฝายเจรจากันใหไดขอยุติ หรือโดยวิธีอ่ืนโดยการไกลเกลี่ย
โดยใหแตงตั้งผูไกลเกลี่ยเพียงหนึ่งคน การไกลเกลี่ยใหดําเนินการตามหลักเกณฑการไกลเกลี่ยนของ
คณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (The Conciliation Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law) ในขอ b กําหนดใหกรณีไมสามารถระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยได ใหระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑการอนุญาโตตุลาการของ
คณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (The Arbitration Rules of the
United Nations Commission on International Trade Law) โดยท้ังสองฝายตองผูกพันตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและคําชี้ขาดดังกลาวเปนท่ีสุด และในขอ c กําหนดกรอบระยะเวลาในการเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการและภาษาท่ีใช ท้ังนี้ เงื่อนไขในการระงับขอพิพาทดังกลาวมีผลผูกพัน
กรมปศุสัตวใหตองระงับขอพิพาทตามเงื่อนไขท่ี FAO กําหนด ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาหากเกิดขอพิพาทข้ึนยอม
มีผลผูกพันในระดับรัฐบาล ดังนั้น โดยหลักการแลวการตรวจรางความตกลงระหวางประเทศผูเขียนตองตัดการ
ระงับขอพิพาทท่ีใหใชอนุญาโตตุลาการหรือศาลตางประเทศออก เหลือเพียงการเจรจาเทานั้น แตเนื่องจากการ
ลงนาม Letter of Agreement กับ FAO เพ่ือดําเนินโครงการ FETPV ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาหลายป
แลว มีการลงนามความตกลงดังกลาวทุกป อีกท้ังเงินท่ี FAO ใหเปนการใหเปลาและเปนประโยชนกับ
กรมปศุสัตวเปนอยางมาก อีกท้ังการดําเนินการโครงการ FETPV ไมเคยมีขอพิพาทเกิดข้ึน กรมปศุสัตวสามารถ
ดําเนินการตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน Letter of Agreement ได จึงตองตีความวา Letter of Agreement
ไมมีผลผูกพันระดับรัฐบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกรมปศุสัตว

นอกจากนี้ เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ FAO ใหการสนับสนุนดานการเงินกับกรมปศุสัตว
เพ่ือสํารวจตลาดผลิตภัณฑนม ภายใตโครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาธุรกิจโคนมขนาดเล็ก ระหวาง
กรมปศุสัตวกับ FAO ท้ังนี้ การใหเงินเพ่ือมาใชในการสํารวจตลาดผลิตภัณฑนม กรมปศุสัตวตองลงนาม Letter
of Agreement (ภาคผนวก ข.๘) เชนเดียวกับการดําเนินโครงการ FETPV เอกสารเปนแบบฟอรมมาตรฐาน
ของ FAO อีกท้ังการดําเนินการดังกลาวเปนการใหเปลา การดําเนินงานตามโครงการสอดคลองกับภารกิจ
กรมปศุสัตว และกรมปศุสัตวไดลงนามความตกลงในลักษณะดังกลาวกับ FAO มาเปนระยะเวลาตอเนื่องมา



๑๕
หลายปแลว จึงตองตีความวา Letter of Agreement ไมมีผลผูกพันระดับรัฐบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับกรมปศุสัตว

๕.๒ รางความตกลงระหวางกรมปศุสัตวกับสํานักงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) (ภาคผนวก ข.๙)

กรมปศุสัตวไดลงนามความตกลงกับ IAEA ตามสัญญาเลขท่ี ๑๕๖๐๔/RO (IAEA Research
Contract No : 15604) ซึ่งใหการสนับสนุนโครงการวิจัย “Development of screening method for
detection of the presence of multi-residues of antimicrobial substances” ภายใตแผนงานของ
IAEA โครงการ “Development of radiometric and allied analytical method to strengthen
national residue control programs for antibiotic and anthelmintic veterinary drug residues”
โดยมีระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งตอมากรมปศุสัตวได
สงขอเสนอขอตอสัญญาโครงการ และตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ กรมปศุสัตวไดลงนามสัญญาตอโครงการ
ดังกลาว ท้ังนี้ ตามขอ ๑๗ กําหนดใหการระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes) ท่ีเกิดจากการตีความ
หรือการดําเนินการตามสัญญาท่ีท้ังสองฝายไมสามารถยุติขอขัดแยงได ใหเสนออนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอ
พิพาทตามหลักเกณฑของ UNCITRAL Arbitration Rules โดยมีอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งคน สถานท่ี
ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และใหใชภาษาอังกฤษ คําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการเปนท่ีสุด ผูกพันทุกฝาย จากเงื่อนไขดังกลาวหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนยอมมีผลผูกพันระดับ
รัฐบาล แตเนื่องจากไดมีการลงนามความตกลงดังกลาวมากอนแลว เม่ือผูเขียนไดมาพิจารณาขอเสนอตอ
โครงการเพ่ือขยายเวลาในการดําเนินโครงการตอไปอีก ๑ ป จึงตองอนุโลมตีความวาไมมีผลผูกพันระดับรัฐบาล
เนื่องจากกรมปศุสัตวไดดําเนินโครงการและลงนามสัญญาดังกลาวมาแลว แตหากผูเขียนไดพิจารณามาตั้งแต
ตนหรือเปนโครงการใหม ผูเขียนตองหยิบยกประเด็นดังกลาวมาพิจารณาและตองตีความวาการกําหนดเงื่อนไข
ดังกลาวมีผลผูกพันในระดับรัฐบาล

๕.๓ ศัพทท่ีพบบอย
การตรวจรางความตกลงระหวางประเทศมีคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย แตท่ีพบบอย

และจําเปนตองทราบอยางยิ่ง ผูเขียนขอนํามากลาวถึงเพียงบางคํา ดังนี้
- Recognizing แปลวา ตระหนัก มักเขียนไวในหนาแรกของความตกลงเพ่ือเนนย้ําวาทุกฝาย

ใหความสําคัญอยางไร
- Definitions and Interpretations แปลวา คํานิยามและการตีความซึ่งอยูในสวนแรกของ

ความตกลง มักพบในความตกลงท่ีมีศัพทเฉพาะ หรือมีตัวยอมาก จึงตองกําหนดคํานิยามใหทุกฝายเขาใจ
ตรงกัน

- purpose แปลวา วัตถุประสงค ตัวอยางเชน วัตถุประสงคของบันทึกความตกลง (Purpose
of this Memorandum of Understanding)

- obligation แปลวา หนาท่ี ในท่ีนี้คือหนาท่ีของคูสัญญา (มิไดแปลตรงตัววาหนี้ อยางท่ี
กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

- revision, modification and amendment แปลวา การทบทวน เปลี่ยนแปลง แกไข ซึ่ง
จําเปนตองกําหนดไวในความตกลง

- confidentiality ในความตกลง แปลวา การรักษาความลับ ซึ่งจะกําหนดวาคูกรณีตอง
ปฏิบัติอยางไรในการรักษาความลับ (to observe the confidentiality and secrecy of documents and
information)



๑๖
- settlement of disputes แปลวา การระงับขอพิพาท ซึ่งจําเปนตองระบุไวในความตกลง
- effective date แปลวา วันท่ีความตกลงมีผลใชบังคับ ถาเปนกริยาใช enter into force

หรือ to be effective on หรือ come into effect on เปนตน
- terminate แปลวา บอกเลิกความตกลง
- mutual แปลวา รวมกัน ตัวอยางเชน mutual agreement ความตกลงรวมกัน หรือ

mutually agree มีความเห็นพองกัน เปนตน
- duplicate แปลวา สําเนา มักพบในยอหนาสุดทายท่ีเขียนวา “Done in duplicate at ….

On this….. day of ….. in the year ….. in the English language.” แปลวา สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับใน
วันท่ี... ป... เปนภาษาอังกฤษ”

- prejudice แปลวา มีอคติ ทําใหเสียเปรียบ ในสัญญาหรือความตกลง มักอยูในรูปปฏิเสธ
เชน “...shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this
Memorandum of Understanding…” แปลวา ...ไมกระทบตอสิทธิและหนาท่ีตามบันทึกความตกลง...

- implementation แปลวา การบังคับใช การดําเนินการ ตัวอยางเชน “...during the
period of the implementation of this Memorandum of Understanding…” แปลวา ในระหวาง
ดําเนินการตามบันทึกความตกลง
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